03 UVODNIK
- Čeprav si nesreč ne želimo, moramo z njimi živeti in preživeti
04 PREDSTAVLJAMO VAM
- Podpis Načrta sodelovanja s Policijo za leto 2021
- »Tukaj sem zaradi ljudi«
- Virusna paraliza sveta ali COVID-19
- Napoved dogodkov za leto 2021
- Podnebne značilnosti leta 2020
- Gasilstvo in filatelija
16 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU
- Slovenija v letu 2020
- Požar v Piranu pri gostišču Delfin
- Prazniki po gasilsko!
- Pomoč z AED na Dobenu
- Požar Riko Hiše
- 134 gasilcev sodelovalo pri gašenju obsežnega požara v podjetju Treves
- Tokrat se ni izšlo po načrtu
- Potres v Petrinji
- Pomoč gasilcev PGD Trebnje po potresu v Veliki Gorici
- Nesreče po svetu v letu 2020
- Po svetu: Na avtobusnem parkirišču zagoreli štirje avtobusi, Požar v oskrbovalnem domu,
Eksplozija v tovarni zdravil, Reševanje »Božička«, Nesreča cisterne z mravljično kislino na
trajektu, Ogromna luknja pri bolnišnici v Neaplju, Na Južnem Tirolskem je povsem zgorel
znani muzej motociklov, Ali s požari izsiljujejo tudi že v letošnjem letu, V prometni nesreči
umrl gasilec, V prometni nesreči poškodovanih šest gasilcev
34 ZGODILO SE JE – V DECEMBRU
36 Z EVROPSKIMI SREDSTVI NAD IZZIVE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
- Vključevanje področja zaščite, reševanja in pomoči v črpanje evropskih sredstev
38 GASILSKA VOZILA
- Statistika pregledov gasilskih vozil v letu 2020
- Reševalno vozilo Mercedes Benz 230 BINZ na razstavi Pot v samostojnost
41 GASILSKO ORODJE IN OPREMA
- Gasilske armature, cevi in pribor – 21. del
- Hidravlika v gasilstvu (1. del)
46 POKLICNO GASILSTVO
- Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec v letu 2021
47 POŽARNA PREVENTIVA
- Tragedija v BIH – ubil jih je nevidni morilec
48 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE
- Prometne nesreče osebnih vozil – odstranjevanje vrat
- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 36. del
- Kako načrtovati učinkovit interni program usposabljanja v gasilski enoti? (2. del)
- Prehrana na intervenciji – 2. del
- Priporočila za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja za laike in prve posredovalce v
primeru suma, da je bolnik okužen s COVID-19

60 STROKOVNE ZANIMIVOSTI
- Oblike vodenja gasilske organizacije v Sloveniji in tujini
- Odnosi z javnostjo v gasilstvu – 6. del
- Vožnja desno po novem, hitrejše posredovanje
- 25 let programa elektronskega nadzora stabilnosti
68 NOVICE CTIF
- Sklenitev sodelovanja CTIF in Mednarodne organizacije za brezpilotne zrakoplove
70 DELO IN VARNOST
- Kdaj ste nazadnje spali 8 ur?
73 JUBILEJI DRUŠTEV IN ZVEZ
- 130 let PGD Pekre
- 100 let PGD Hlebce
76 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ
- Loški gasilci »oblekli« gasilski dom
- Ljudje dobrih src smo »stopili skupaj«
77 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM
80 HVALA, TOVARIŠI
82 UTRINKI
- Obisk škofov
- Oskarjeve »bombice«
- Čas za poezijo
84 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI
- Drobec iz gasilske zgodovine
85 OBVESTILA IN AKTUALNOSTI
- Odpoved pokalnih tekmovanj v spajanju sesalnega voda za leto 2021
- Nova spletna stran Gasilske zveze Slovenije
- Pomembne novosti pri naročnini revije Gasilec
87 GASILSKA ODLIKOVANJA od 3. julija 2020 do 8. januarja 2021
90 NAGRADNA KRIŽANKA

